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9 juni 2014 – tuin van Johan de Witt
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opname maaltijdscene met de Ruyter

Omschrijving opdracht:
Advisering over tafelmanieren, assistentie bij dekken van een
hoofd- en bijtafel, verzorgen van een aantal gerechten waaronder
een zwaanpastei
Uitvoering opdracht:

Maaltijden met gasten bestonden in de Gouden Eeuw meestal uit
twee ‘maaltijd gangen’ waarbij een aantal schotels tegelijk op tafel
werden gezet. (menu invoegen) Vaak was er nog een ‘banketgang’
met in ieder geval allerlei zoetigheden, fruit, noten, kaas en boter, bij
voorkeur op een aparte tafel geserveerd, soms zelfs in een apart
vertrek.
Ik schreef een informatieblad over de tafelmanieren en de wijze
Voorbereiden van de zijtafel
van tafeldekken in de zeventiende eeuw. Ook schetste ik een
opstelling van gerechten op de hoofdtafel waar de maaltijd
plaatsvindt, en de opstelling op de zijtafel van allerlei gerechten en fruit. Wat er op tafel zou komen
ontleende ik aan schilderijen van bijvoorbeeld Willem Claesz Heda , Balthasar van der Ast en Osias Beert.
Punt van aandacht was ook het servies; de plooiborden, wan-li schalen, tinnen schotels, het glaswerk, etc.

Art Department maakte een keuze met budgettaire en artistieke overwegingen in het achterhoofd. De ‘feel en
look’ van een zeventiende-eeuwse maaltijd met vrienden werd doeltreffend opgeroepen met tafellakens met
scherpe vouwen en hele grote servetten, grote roemers en puntige messen. Ook een groot deel van de
voorgestelde gerechten, rechtstreekse vertalingen van de schilderijen, kwam op tafel. Een aantal schotels ging
van de hoofd- naar de zijtafel. het midden van de hoofdtafel stond een grote gegrilde vogel; op de zijtafel de
grote zwaanpastei omringd door schotels fruit en zoetigheid..

Schets voor de zijtafel

Een aantal van de voorgestelde schotels voor de zijtafel

Op de set

Schets voor de hoofdtafel

Een aantal van de voorgestelde schotels voor de hoofdtafel

